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RESUMO – No presente artigo, busca-se apresentar o trabalho do Projeto de Extensão Cultura 
Plural, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), na cobertura jornalística dos três maiores 
eventos culturais realizados na cidade: a Feira Literária dos Campos Gerais (FLICAMPOS), o Festival 
Universitário da Canção (FUC) e o Festival Nacional de Teatro (FENATA). Mesmo priorizando a 
realização de reportagens sobre manifestações populares culturais e artísticas que não tem 
visibilidade nos veículos de grande mídia, a produção de conteúdos sobre esses três grandes 
eventos mostra o diferencial do Projeto Cultura Plural em relação à mídia comercial, por abordar os 
assuntos com maior profundidade e trazer matérias diárias nos diferentes formatos jornalísticos 
explorados pelo site. Pretende-se mostrar o planejamento dessas coberturas bem como o auxílio e o 
trabalho voluntário dos estudantes do Curso de Jornalismo na produção dos conteúdos. Como 
resultado, apresenta-se a quantidade de acessos ao site Cultura Plural durante esses três períodos e 
as experiências adquiridas pelos acadêmicos na prática de produção jornalística. Conclui-se que, 
apesar do engajamento da equipe em acompanhar intensamente os eventos, um acompanhamento 
integral apresenta limitações pela dificuldade em conciliar as atividades do curso com a cobertura. 
Mesmo assim, verificou-se resultados positivos, gerando vasto conteúdo para o site e a experiência 
de cobertura jornalística factual na área da cultura. 
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Introdução 
 

O Cultura Plural é um Projeto de Extensão do Curso de Jornalismo da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa que busca dar visibilidade a manifestações populares culturais e artísticas 
da região dos Campos Gerais. O conteúdo é produzido pelos próprios estudantes do Curso de 
Jornalismo e veiculado em um site (www.culturaplural.com.br). As reportagem são de caráter 
multimídia, explorando os diversos formatos jornalísticos como notícias, notas, reportagens, vídeos, 
imagens e áudio. 

Em 2012, o Cultura Plural mobilizou uma cobertura completa dos três eventos culturais mais 
importantes realizados na cidade de Ponta Grossa: 

 a FLICAMPOS (Feira Literária dos Campos Gerais), realizada no período de 01 a 06 
de maio de 2012; 

 o FUC (Festival Universitário da Canção) realizado no período de 20 a 23 de junho de 
2012 

 e o FENATA (Festival Nacional de Teatro) realizado no período de 06 a 14 de 
novembro de 2012. 

 
Figura 1 – Cartazes dos eventos 

 

 
Imagem 1: Cartazes de divulgação da Flicampos, do Fuc e do Fenata 

 
 

Objetivos 
 
Apesar do site Cultura Plural dar maior enfoque à cultura popular, objetivando abrir espaço 

para as manifestações que não tem visibilidade nos grandes veículos de mídia, este trabalho busca 
observar que, apesar da mídia comercial abordar os três grandes eventos culturais realizados em 
2012, o Cultura Plural fez uma cobertura diferenciada e mais intensa do que outros veículos, dando 
vários enfoques na tentativa de mostrar todas as perspectivas dos festivais ao público, em especial 
valorizando os aspectos de produção multimídia (conteúdos em texto, foto, vídeo, áudio, crítica e 
divulgação nas redes sociais). 

O trabalho também busca mostrar a organização para realizar essa intensa cobertura 
jornalística, que requereu a mobilização de toda equipe do projeto, envolvendo cerca de 30 pessoas 
entre alunos e professores. Também apresenta-se o crescimento de acesso ao site durante a 
cobertura dos três festivais, mostrando a cobertura em tempo real realizada por redes sociais como 
Facebook e Twitter que auxiliou no aumento da visualização das reportagens veiculadas no site. 

http://www.culturaplural.com.br/
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Metodologia 
 

Na cobertura da FLICAMPOS, do FUC e do FENATA a metodologia utilizada para organizar 
a produção foi a mesma. Numa reunião de planejamento, as funções eram divididas entre toda a 
equipe, sendo definidas da seguinte maneira: 

 Reportagem multimídia: texto, foto e vídeo – todas com enfoque não factual, 
apresentando alguma curiosidade do festival; 

 Reportagem: texto e foto – geralmente factual, fazendo a cobertura de alguma 
atividade do evento ou fazendo um resumo diário do mesmo; 

 Cobertura em tempo real: pequenos textos acompanhados ou não de imagens 
veiculados nas redes sociais como Facebook e Twitter, descrevendo em tempo real o que estava 
acontecendo no evento; 

 Palco Virtual: Filmagem de uma apresentação na íntegra realizada no evento; 

 Galerias: Seleção das melhores fotos de cada dia do evento. 
No presente trabalho, será utilizada a base de dados do Cultura Plural para realizar um 

levantamento da produção envolvendo os três eventos em questão, de modo a oferecer um retrato do 
trabalho de cobertura jornalística na área da cultura. Desse modo, pode-se refletir sobre o modo 
como a dinâmica de trabalho da equipe, descrita acima, possibilitou a cobertura jornalística dos 
eventos culturais de Ponta Grossa. 

 
 

Resultados 
 
Daniel Piza (2009, p. 17), diz que o jornalismo cultural tem o “papel simultâneo de orientar e 

incomodar, de trazer novos ângulos para a mentalidade do leitor-cidadão”. Neste sentido, a cobertura 
dos três eventos culturais proporcionou aos integrantes do projeto adquirir mais experiência em 
produções jornalísticas factuais, transmitidas em tempo real, além de colaborar com reportagens que 
deram enfoque diferenciado das matérias apresentadas nas grandes mídias. 

A tabela a seguir mostra a quantidade de produções veiculadas no site em cada um dos 
festivais, organizadas pelas categorias (ou formatos) de divulgação: 
 

Tabela 1 – Produção em cada um dos festivais 

 FLICAMPOS FUC FENATA 

Reportagens (texto e fotos) 20 6 14 

Galeria de Imagens 6 3 8 

Reportagens Especiais (texto e vídeo) 1 2 2 

Palco Virtual 0 2 0 

Fonte: Levantamento realizado com base nos dados do site em 2012 
 
Pode-se notar que alguns aspectos se destacam em cada cobertura. Por exemplo, a 

cobertura do FUC apresenta como diferencial a produção do Palco Virtual, que compreende o registro 
da participação de músicos nas etapas regional e nacional; a cobertura do Fenata explorou o trabalho 
de imagem, realizado em parceria com o projeto de extensão Lente Quente. Por sua vez, a Flicampos 
contou com significativa produção de textos sobre as diversas atividades realizadas. 

A tabela a seguir mostra a quantidade de acessos ao site Cultura Plural no período de 
realização desses eventos divididos entre visitas, visualizações de página e redes sociais: 

 
Tabela 2 – Análise de acessos ao site 

 

Acessos 
FLICAMPOS 

(de 01 a 06 de maio) 
FUC 

(de 20 a 23 de junho) 
FENATA 

(de 06 a 14 de novembro) 

Visitas: 1.214 823 3.093 

Visualizações de 
Página: 

3.363 1.857 6.933 

Redes Sociais: 343 207 744 
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Fonte: Levantamento realizado com base nos dados do Google Analytics em 2012 
 

 
 Na tabela acima, as visitas correspondem ao registro de cada dispositivo (IP) que 

visita a página; as visualizações de página contemplam o registro de todas as vezes que o site foi 
visitado e explorado pelo usuário; e as redes sociais envolvem o registro das vezes em que o site foi 
acessado a partir de publicações nas redes sociais como Facebook e Twitter. 

 Percebe-se, pelos dados apresentados, que a realização de coberturas especiais 
pelo Cultura Plural impactou positivamente na audiência do site, ao mesmo tempo em que possibilitou 
um acompanhamento qualificado dos eventos mais relevantes na área da cultura em Ponta Grossa. 

 
 

Conclusões 
 
Conclui-se que, apesar do foco do projeto ser produzir reportagens sobre as manifestações 

culturais populares dos Campos Gerais, a cobertura de eventos de grande porte se torna relevante. 
Por apresentar uma cobertura aprofundada e mais completa, o site se diferencia dos veículos 
comerciais de mídia que acabam tratando os assuntos com menos profundidade pela questão do 
tempo e afirmando seu caráter de registro das manifestações culturais impulsionadas pelo site. 

A coordenação da cobertura desses eventos planejou produzir e aprofundar o máximo 
possível de cada assunto, apesar da dificuldade em acompanhar em tempo integral os 
acontecimentos, pois a produção dependeu de trabalho voluntário dos estudantes de Jornalismo que 
precisavam conciliar as atividades do curso com a cobertura. Mesmo assim, as produções realizadas 
nos três períodos foram consideradas positivas. 

Os acadêmicos tiveram oportunidade para por em prática os conhecimentos de cobertura 
jornalística adquiridos no curso, bem como auxiliar na difusão cultural promovida pelo projeto Cultura 
Plural. 
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